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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ: Ημερίδες Προβολής και Δημοσιότητας του προγράμματος «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών 

Γραφείων» 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων, δικαιούχος φορέας της πράξης «Κατάρτιση 
Στελεχών Τουριστικών Γραφείων» με MIS 5035194, διοργανώνει Ημερίδες Προβολής και 
Δημοσιότητας της Πράξης, με αφορμή την διαδικασία Αιτήσεων Συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Το έργο απευθύνεται σε 1.273 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, σε όλες 
τις περιφέρειες (13) της Ελλάδας, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να καταρτιστούν 
και να πιστοποιηθούν σε εξειδικευμένα αντικείμενα, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους 
καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, στα ακόλουθα 
εκπαιδευτικά αντικείμενα: «Τουριστικός Αντιπρόσωπος», «Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου», 
«Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματοποιημένου Γραφείου» και οδηγούν σε πιστοποίηση. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση της δράσης δίνεται εκπαιδευτικό επίδομα 400,00€. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και την 
Ελλάδα. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η προσέλκυση ενδιαφερόμενων – ωφελούμενων, η παρουσίαση των 
βασικών στόχων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων της πράξης που υλοποιεί η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων για την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων. 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, σεβόμενοι την τήρηση των σχετικών υγειονομικών 
πρωτοκόλλων για τον περιορισμό της διασποράς του covid – 19, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.  

Μία (1) ώρα πριν την ώρα έναρξης της κάθε Ημερίδας θα διατίθεται, στην κατηγορία “Νέα – 
Ανακοινώσεις” της ιστοσελίδας www.potour.gr,  ο σύνδεσμος (link) για την συμμετοχή. 

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) ημερίδες με διαφορετικές Περιφέρειες – στόχο στις: 

 1η Ημερίδα: 06/05/2022 και ώρα 12:00 (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 

 2η Ημερίδα: 09/05/2022 και ώρα 12:00  (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, 
Ιόνια Νησιά) 

 3η Ημερίδα: 10/05/2022 και ώρα 12:00  (Αττική) 

 4η Ημερίδα: 11/05/2022 και ώρα 12:00 (Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα) 

Σημειώνουμε ότι η πρόσκληση των ωφελούμενων είναι ανοιχτή για όλους και οι εργαζόμενοι με 
εξαρτημένη σχέση του ιδιωτικού τομέα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 
11/05/2022 μέσω της ιστοσελίδας www.potour.gr 

 


